Oração do Ano Novo Persa 20 de Março-3 de Abril de 2020

Deus está em movimento de formas extraordinárias entre os persas ao redor do mundo.
Multidões já chegaram à fé, mas milhões ainda não foram alcançadas pel o evangelho. Há
aproximadamente 110 milhões de falantes persas em todo o mundo, incluindo Persas,
Tajiques, Hazaras, Tats e Aiimaqs. A cada ano, cerca de 300 milhões de pessoas em toda a
Ásia Central e países vizinhos celebram o NOWRUZ, o Ano Novo Persa; d urante 14 dias eles
celebram tradições de 3.000 anos de existência, que são muito anteriores ao Islã.
Seguidores de Jesus ao redor do mundo podem aproveitar esta oportunidade para
compartilhar sobre Jesus, que está “fazendo coisas novas... pondo um caminho no deserto
e rios no ermo” (Is 43:18-19). Em uma reunião recente, muitos líderes do movimento
sentiram que agora é um momento chave na história desta nação e de seus povos. Em
resposta, a Comunidade 24:14 está chamando toda nossa família para 14 dias de o ração
unida e jejum neste tempo de 'kairos'.
Cada dia há 3 pedidos de oração; sugerimos que você reserve um tempo para orar quando normalmente
estaria tendo uma refeição, ou coloque o alarme 3 vezes durante o dia.

Dia 1
21 Março
Manhã

Dia 1
Meio-dia

Dia 1
Noite

Dia 2
22 Março
Manhã

Dia 2
Meio-dia

Dia 2
Noite

TEMPO DE REFRIGÉRIO
Romanos 15:13

ENCORAJAMENTO NA FÉ

Peça a Deus que os crentes persas tenham momentos de refrigério
pessoal no Espírito Santo.
Ore para os crentes persas serem encorajados em sua fé em Jesus.

Colossenses 1:11

ENCONTROS COM DEUS
Lucas 1:68

CONFIRMANDO O CHAMADO
Lucas 12:32

RECORDAR SUA FIDELIDADE
Isaías 46:9
2 Tessalonicenses. 3:3

VITÓRIA ESMAGADORA
Lucas 10:19
Romanos 3:8

Ore para que crentes persas tenham novos encontros com Deus.
Peça a Deus para fortalecer o Seu povo com uma expectativa cheia
de fé, pedindo coisas impossíveis a fim de ver o engajamento de
movimentos de plantação de igrejas em cada povo e lugar nãoalcançado até 2025.
Ore para que os crentes persas se lembrem da fidelidade contínua de
Deus, de sua proteção e presença entre eles, apesar das dificuldades.
Ore para que, apesar das circunstâncias (incluindo coronavírus,
perseguição etc.), o povo de Deus caminhe em Sua avassaladora
vitória.

Dia 3
23 Março

ESTRATÉGIAS DIVINAS
Provérbios 3:4-6

Manhã

Dia 3

ESPERANÇA TRANSBORDANTE

Meio-dia

Dia 3

Isaías 40:31

UNIDADE ABRANGENTE

Noite

Dia 4
24 Março

João 17:20

AMOR ABUNDANTE
Filipenses 1:9

Manhã

Dia 4

OLHOS FIXOS EM JESUS

Meio-dia

Dia 4

Hebreus 12:2

ENCONTROS PODEROSOS

Noite

Dia 5
25 Março

Atos 2:1

OLHOS PARA VER CORAÇÕES
PRONTOS
Lucas 10:5-7

Manhã

Dia 5

TESTEMUNHAS VIVAS

Meio-dia

Dia 5

1 Pedro 3:1

PRONTOS PARA DAR UMA
RESPOSTA
1 Pedro 3:15

Noite

Dia 6
26 Março
Manhã

PESSOAS DE PAZ
Lucas 10:5-7
Atos 26:18

IGREJAS MULTIPLICANDO IGREJAS

Dia 6
Meio-dia

Dia 6
Noite

Dia 7
27 Março
Manhã

Atos 16:5
Atos 2:41,47
Tito 1:5

SUPORTANDO SOFRIMENTO E
PERSEGUIÇÃO
1 Pedro 3: 14-15
Romanos 5:3-5

PROTEÇÃO SOBRENATURAL
Salmos 23

Peça a Deus que os líderes e crentes da igreja subterrânea recebam
Dele estratégias divinas para verem movimentos explosivos serem
acesos em cada povo e lugar enquanto obedecem à Sua liderança.
Ore por uma esperança transbordante que produza renovação de
forças.

Peça a Deus que os crentes sejam um, como Jesus, o Espírito e o Pai
são um, para que o mundo creia nEle.
Ore para que os líderes e os crentes da igreja subterrânea abundem
no amor de Deus, crescendo em conhecimento e compreensão para
levá-lo para fora.
Ore para que os olhos dos crentes permaneçam continuamente fixos
em Jesus, nosso exemplo.

Peça a Deus que o poder do Espírito Santo seja evidente em cada
reunião de 2 ou 3 em Seu nome.
Ore para que todos os discípulos ousem aproveitar cada
oportunidade para compartilhar a verdade de Deus, e para encontrar
aqueles que Deus está atraindo para Si mesmo.
Peça a Deus que a vida dos crentes irradie a presença de Jesus para
sua família e para amigos ainda não crentes.

Ore para que cada crente esteja pronto para dar uma resposta a
novos amigos e conhecidos sobre a esperança que há dentro deles.

Peça a Deus para levantar muitos em grupos de povos não
alcançados para reunirem familiares e amigos para aprender as
verdades de Deus juntos, por meio de Sua Palavra, e obedecer ao
que aprendem.
Peça que congregações cresçam profundamente e se multipliquem
rapidamente – para muitas gerações de discípulos, transbordando
em grupos de vizinhos e atravessando barreiras culturais.

Peça que a perseguição e o sofrimento produzam ousadia, fé e
reprodução de discípulos. Peça a Deus que conforte e cuide daqueles
em todo o Seu Corpo global que estão sendo perseguidos.
Ore por capacidade discricionária e proteção sobrenatural de Deus
em círculos mistos de crentes e não crentes, especialmente daqueles
que causariam danos.

Dia 7

MISERICÓRDIA AOS VIAJANTES
Salmos 121:8

Meio-dia

Dia 7

INVISÍVEL AOS INIMIGOS

Noite

Dia 8
28 Março

Lucas 4:28-30

ONDE ELE ESTÁ PRESTES A VIR
Lucas 10:1

Peça a Deus por Suas misericórdias aos viajantes, e por saúde e
proteção enquanto os crentes viajam para compartilhar Suas Boas
Novas.
Ore para crentes serem escondidos daqueles que possam prejudicar
ou frustrar suas missões divinas enquanto viajam e partilham.
Ore por sabedoria para que os crentes saibam quando, onde e com
quem se encontrar e reunir.

Manhã

Dia 8
Meio-dia

Dia 8
Noite

Dia 9
29 Março
Manhã

Dia 9
Meio-dia

Dia 9
Noite

Dia 10
30 Março

FRUTIFICAÇÃO ABUNDANTE
Mateus 13:8, 23

NUNCA SOLITÁRIO
Romanos 8:35-39

LÍDERES APOSTÓLICOS
Atos 13:1-3
Efésios 4:11-13

SINAIS E MARAVILHAS
Salmos 103:2-5
Atos 4:29-30

URGÊNCIA DA TAREFA
Marcos 5:19
Colossenses 4:2-6

INTEGRAL E SANTO
1 Tessalonicenses 5:23

Manhã

Dia 10
Meio-dia

Dia 10
Noite

Dia 11
31 Março
Manhã

Dia 11
Meio-dia

Dia 11
Noite

PLENITUDE DO REINO
Romanos 14:17
Mateus 6:10

CAMINHO DA SANTIDADE
Isaías 19:23-25

AMOR PERFEITO EXPULSA O
MEDO

Peça a Deus a frutificação a 100 por um dos esforços de cada
discípulo, igreja e ministério que está ministrando aos persas.
Ore para que os crentes que estão sozinhos experimentem a riqueza
da companhia de Deus e a realidade da Sua presença com eles.
Ore para que Deus multiplique líderes apostólicos ungidos e
quintuplique ministros em todo o mundo persa.
Peça a Deus que se revele através de sonhos, visões, curas e
milagres, exorcismos, pessoas ressuscitadas etc. Ore para que esses
sinais e maravilhas levem à fé salvadora em todas as pessoas que
veem ou ouvem sobre o poder de Deus, que está sendo mostrado.

Ore por um sentimento de santo desespero entre os persas ao
redor do mundo – para orar, compartilhar e fazer qualquer
sacrifício necessário para ver movimentos multiplicadores em
cada povo e lugar.
À luz da extrema perseguição e sofrimento que costuma ocorrer, ore
pela integralidade e santidade no corpo, na alma e no espírito por
todo seguidor persa de Jesus.
Peça a Deus pela plenitude do Seu Reino e para que toda a Sua
vontade seja feita entre os persas e entre todos os povos da Ásia
Central, para a glória do Seu Nome entre as nações.

Ore pelo cumprimento dos propósitos de Deus e pela unidade em
Jesus entre todos os povos e nações da região, para Sua glória.
Ore para que o amor perfeito de Deus expulse todo o medo tanto
nos crentes como nos que estão buscando.

1 João 4:18

ESTRATÉGIAS CRIATIVAS
Filipenses 2:12-13

TORNAR O MAL EM BEM
Gênesis 50:20

Peça a Deus para dar a Seu povo estratégias criativas para trazer o
evangelho e encorajar os crentes, à luz de obstáculos como o
coronavírus.
Ore para que Deus transforme o que o inimigo pretende para o mal
em grande bem, e peça para que a Sua glória seja revelada em todas
as nações.

Dia 12
1º Abril

EXERÇA SUA AUTORIDADE
Lucas 10:19
Isaías 40:31

Manhã

Dia 12
Meio-dia

Dia 12

RECONCILIAÇÃO
2 Coríntios 5:17-21

ELEVE SEUS OLHOS
Lucas 10:2
João 4:35

Noite

Dia 13
2 Abril

ANDAR EM LIBERDADE
Gálatas 5:1

Ore para que todo crente permaneça sob a proteção e no descanso
de Deus, e exerça Sua autoridade sobre os esquemas do inimigo.
Peça a Deus que traga a livre entrega e recebimento de perdão e de
reconciliação de relacionamentos rompidos, tanto entre crentes
como entre não crentes.

Ore para que cada crente veja onde o evangelho ainda não foi
proclamado e faça a sua parte para levar o evangelho aos
corações que estão preparados para ouvir.
Peça que cada crente experimente e caminhe na verdadeira
liberdade que Jesus comprou para nós através do Seu sofrimento.

Manhã

Dia 13
Meio-dia

Dia 13

ALTERAÇÕES SÍSMICAS
Colossenses 1:13
Isaías 45:2

APROVEITANDO O MOMENTO
Isaías 43:19

Noite

Dia 14
3 Abril
Manhã

Dia 14
Meio-dia

Dia 14
Noite

TODAS AS COISAS NOVAS
Apocalipse 21:5
2 Coríntios 5:17

CRISTO ENTRONIZADO
Filipenses 2:9-11
Apocalipse 5:12

CONCLUIR A OBRA
Atos 20:24
Filipenses 1:6

Peça a Deus para trazer mudanças sísmicas do reino das trevas para o
Seu Reino de Luz.

Ore para que o povo de Deus reconheça as oportunidades e as
aproveite para a glória de Deus.

Urgentemente clame a Deus para que Ele faça novas todas as coisas
em Jesus Cristo, nossa Estrela da Manhã.
Peça a Deus para que Jesus receba logo a recompensa completa por
Seus sofrimentos, e seja entronizado nos louvores de Seu povo por
toda a terra.

Ore triunfantemente para que Jesus seja glorificado e logo
complete Sua obra em e através de cada crente, para Sua glória.

Mapa da língua persa e de outras línguas iranianas

